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Achtste Supplement op de Nieuwe Naamlijst

van Nederlandsche Diptera van 1898
(Tweede Supplement op mijne Naamlijst van 1939)

door

Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJERE') f, Amsterdam

Met Fig. I op p. 2, Fig. II op p. 10.

Daar mijn gezondheidstoestand, het verzamelen van Dipteren

niet meer toelaat, moet ik mij in dit supplement beperken tot het ver-

melden van enkele soorten, die door mijn opvolgers in den laatsten

tijd als bewoners van ons land zijn bekend geworden en van eenige

vergeten soorten.

Het is voor een goed deel aan de Nederlandsche Entomologische

Vereeniging, die op 12 October 1945 haar honderdjarig bestaan

vierde, te danken, dat onze kennis van de Nederlandsche fauna in

deze eeuw zoo is vooruitgegaan. De eerste naamlijst van inlandsche

Diptera, in 1853 verschenen en samengesteld door Snellen van
VoLLENHOVENen VAN DER WuLP, bevatte 694 sooren en nu is het

aantal tot 349 1 2
)

gestegen. Uit de Tendipedidae, de Lycoriidae en de

niet galvormende Itonididae zijn zeker nog vele nieuwe soorten voor

onze fauna te verwachten, maar dat ook andere families nieuwe

aanwinsten zullen leveren, bewijzen de vele nieuwe Syrphiden.

Onze medeleden Van Doesburg, Van Ooststroom en Piet

hebben in de laatste jaren hiervan talrijke voor ons land nieuwe

soorten ontdekt. Vooral eerstgenoemde heeft in de omgeving van

Baarn, vooral op het terrein bij het kasteel Groenendaal veel nieuws

gevonden en ook in Zuid-Limburg.
In de vroegere supplementen is meermalen het Linschoterbosch

genoemd, waar ik indertijd veel verzameld heb. Dit is een vochtig

loofbosch, een eikenhaagbeukenbosch, zooals dit type tegenwoor-

dig genoemd wordt ; dit terrein en naaste omgeving heeft heel wat

zeldzaams opgeleverd.

3. Thaumaleidae.

Thaumalea testacea Ruthe. Van Dr. Geijskes vond ik een briefje

van 1 Febr. 1936, dat hij bij den Plasmolen in een kommetje van
het beekje aan den St. Jansberg larven vond van deze soort op
10 Aug. 1935 tezamen met die van Simuiium latipes Mg. en larven

en poppen van Dixa {maculata ?). Eerstgenoemde soort is tot dus-

verre alleen van Geulle in Zuid-Limburg bekend, waar ik een paar

muggen buitmaakte. Nu dit terrein bij Mook in den bezettingstijd

vernietigd is, bestaat deze kom misschien ook niet meer.

') Voor den druk gereed gemaakt door zijn leerling Dr. G. Kruseman.
2) Dit is m.i. 3518. —G. Kr.
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6. Itonididae.

Gitaudiella inclusa Frauenf. (Fig. I: 1 —4). Van den. Planten-
ziektenkundigen Dienst ontving ik stukken riet met galletjes buiten-

op, zooals deze soort gewoonlijk binnenin maakt. Zij waren in

Februari 1946 gezonden uit den Noord-Oost Polder bij Emmel-
oord, waar ze op tamelijk groote oppervlakten te vinden waren.
Daar er in sommige nog levende larven aanwezig waren, werden
deze door den heer Van Rossem verder gekweekt en zij leverden

eenige muggen ; er waren ook eenige stukjes met binnengallen tus-

schen, zoodat niet zeker, is, dat alle muggen van de buitengallen

waren. De mugjes verschenen in Maart en April, zeker iets vroe-

Fig. I. 1—4 Giraudiella inclusa Fr. waarsch. uit buitengal. 1 vleugel. 2 spatula.

3 puparium van Tachine, achterstigmen en anus op afstand. 4 achterstigma.

5 Psychoda phalaenoides Zett., einde van de spriet. 6 id. van Ps. pusilla Tonn.
8 Puparium van Hydrellia griseola Fall. 9 pup. van waarsch. Ephydride, 10

mondhaak, 11 voorstigma, 12 achterstigma, 13 achterstigma, 14 mijnen van
Scaptomyzella llava Fall, in jong bloemkoolblad.

ger dan buiten, in het wat verwarmde laboratorium. Een dergelijk

stuk heb ik van het Naardermeer genoemd in mijn 6e Suppl. op de

Nederl. Diptera p. 120. T.v.E. 1939. De mugjes van nu heb ik ver-

geleken met de gewone, maar kan geen verschillen vinden ; zelfs

niet in de genitaliën van het $ . Daarvan is het grondlid dik ovaal,

het 2e lid veel smaller ovaal met een klein tandje aan het einde. Ik

moet dus aannemen, dat deze soort in de onderste dikkere deelen

van het riet, zooals ze ook nu waren, gallen buitenop kan maken,
men zou ze als forma biolog. phragmitis (door mij verbeterd in
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phragmitidis)^) Giraud kunnen onderscheiden. Giraud spreekt

van een Epidosis Löw, dit is een synoniem van Porricondyla Ron-
dani, waaronder Houard ze plaatst.

De gallen zitten meest in de onderste helft der internodiën, soms
zeer dicht opeen, waarschijnlijk omdat de eieren aan de binnenzijde

van het onderste blad worden afgezet ; het gaatje van 1 mmmid-

denlijn, waaruit de pop is gekomen, ligt nu eens bovenaan, dan
weer onderaan en zal wel een door de larve gepraeformeerd dek-

seltje gehad hebben ; kleinere gaatjes, wel van Microhymenoptera,

zijn er ook telkens. In een der gallen vond ik een klein vliegen-

tonnetje, het vliegje was reeds uitgekomen en kan wel niet anders

dan een Tachine geweest zijn ; de achterstigmen hebben drie diver-

geerende knopjes. Dit zou dan het eerste geval zijn van een Tachine

uit eene Itonidide ; althans in het werk ,,Die Tachinen" van Baer
van 1921 staat er geen daarvan vermeld.

In figuur I : 1 en 2 geef ik een afbeelding van den vleugel en van
de spatula van de galmug der binnengallen. De spatula van Porricon-

dyla heeft volgens Kieffer's Monographie 1900 p. 291 Ann. Soc.

Ent. France één eindspits, is dus geheel anders en niet tweelobbig.

In het voorjaar van 1947 is het tot mijn spijt niet mogelijk ge-

weest, riet met buitengallen te verkrijgen om de muggen daaruit te

kweken, maar op grond van de gelijkheid der poppen volgens

Suppl. 6 p. 120, de overgangen tusschen de gallen en de ongewone
levenswijze voor een Porricondyla blijf ik bij mijn meening dat alle

door Giraudiella inclusa Fr. veroorzaakt worden. Giraud zelf neemt

trouwens de Porricondyla s niet als de veroorzakers der buitengallen

aan, zegt alleen, dat deze in de kweekruimte verschenen, misschien

was er wat aarde bij, waarin de poppen gelegen hebben.

Midden October 1946 kreeg ik weer enkele rietstengels van den

N.O. Polder, 3 dikkere en eenige dunne stukjes. In de dikkere za-

ten de galletjes binnenin, er waren in het gladde oppervlak hier

en daar gaatjes, waaruit iets uitgeko'men was, iets levends scheen

nergens meer aanwezig te zijn ; boven eiken knoop was een opeen-

hoping van gallen evenals bij de buitengallen in het voorjaar. In een

van de dunne stukken, ook alle met binnengallen, vond ik 3 licht-

rose larven met spatula, dus galmuglarven, maar Houard geeft op,

dat die van inclusa wit zijn ; in een ander dun stukje vond ik in een

gal 3 witte larfjes met koppen ; in een tweede gal een wit, meer be-

haard larf je met een kop, alle van Microhymenoptera.

De heer Van Rossem berichtte mij nog, dat de in den zomer

van 1946 ontvangen gallen alle binnengallen waren, zooals ik ook

aangaf en dat hij daarin rose en witte galmuglarven gevonden had.

In Januari 1947 ontving ik van hem 4 muggen, alle uit dunne stuk-

jes, die ik alle als Giraudiella inclusa Fr. bestemmen moet, wat ook

te verwachten was. Het verschil in opgave van de kleur is hem en

ook mij nog niet duidelijk. Bij bezoek van de uitgestrekte rietvelden

^) Volgens Dr. Coldewey is de genitivus van Phragmites in klassiek Latijn

phragmitis ; mijn verbetering is dus overbodig. Schlechtendal schrijft Tarsone-

mus phcagmitidis en Hendel : Agromyza phragmitidis, dit zou van lateren datum

zijn.
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langs het HoUandsch Diep kon hij nergens de buitengallen vinden,

maar van rietplanters hoorde hij, dat deze aantasting daar toch wel
voorkwam.

In zijn boek over Nederlandsche gallen van 1946 geeft Docters
VAN Leeuwen de buitengallen als Porricondyla phragmitis Gir. op ;

deze genusnaam is zeker dubieus, want de EpidosisAarven plegen

in vermolmd hout te leven. In de Synopse des Cécidomyies d'Europe
et d'Algérie van Kieffer, Metz, 1898, is op p. 45 phragmitis met
een vraagteeken onder Epidosis opgenomen met de toevoeging :

"Eclos dans un récipient contenant des tiges de roseau" ; ook vol-

gens hem leven de larven van Epidosis in rottend hout en ook hij

heeft niet aan verband met de buitengallen, waarvan Giraud
spreekt, gedacht. Volgens van der Wulp, Dipt. Neerl. 1 p. 63 is,

wel naar Giraud, E. phragmitis Gir. vleeschrood ; sprieten eenigs-

zins geknopt, 3-ledig, heupen en dijen bleekgeel, schenen en tar-

sen bruinzwart ; vleugels glasachtig met donkerbruine beharing.

Didymomyia reaumuriana F. Lw. Geulhem VI. 1947, van Eynd-
hoven. T.v.E. 89, 1947, p. LXIV.

7. Lycoriidae.

Epidapus atomarius Deg. In bodemfauna van bosschen te Hoen-
derloo regelmatig, maar niet zooveel als Lycoria socialis

Winn.
Lycoria armata Winn, is volgens Lengersdorf in Lindner p. 67 een

synonym van L. humeralis Zett. Bij deze soort is in Suppl. 7

op den 2en regel weggevallen : Te Loenersloot vond ik een

$ en een $ .

fenestralis Zett. Amsterdam-Z. in huis. 30-VI-1946.
socialis Winn. Larven in de bodemfauna van bosschen te

Hoenderloo. Deze soort ontving ik ter bestemming van het

,, Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Na-
tuur", aldaar ; de larven zijn daar zeer belangrijk voor de
vertering van het strooisel.

9. Psychodidae.

Psychoda phalaenoides Zett. (Fig. 1:5). De Meijere, Verg.
14 Juni 1944, p. XXIII. Van den heer Van Eyndhoven ontving ik

8 Mei 1946 een versehe bloeikolf van Arum maculatum uit een tuin

te Haarlem. Daarin zaten geen levende Dipteren, maar om de vrou-

welijke bloemen was een dichte band van doode mugjes van deze
soort, meest zoo sterk beschadigd, dat ze niet telbaar meer waren,
toch wel eenige honderden ; $ $ zag ik er niet onder. Een paar
hooger en iets meer apart zittende hadden nog gave sprieten en

stelden mij in staat de soort te bepalen. (Fig. 1:5). Een oudere
kolf, die ik in 4 Juni 1945 van dezelfde vindplaats ontvangen had,

had een dergelijke band, maar geen enkel gaaf exemplaar meer. Het
is wonderlijk, waar zoo vele exemplaren in een stadstuin vandaan
komen. Botanici zeggen, dat de muggen of vliegen, na de $ $ bloe-

men bestoven te hebben, een dag later met stuifmeel uit de inmid-
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dels opengegane meeldraden beladen te zijn, langs de dan niet meer
afsluitende haarkransen kunnen ontwijken en weer in een andere
kolf hetzelfde spel kunnen spelen, maar dit klopt voor deze Psy^
choda's niet ; zij worden, zooals ook door mijne opgave in de ver-

gadering van 3 Juli 1943 blijkt, bij groote aantallen het slachtoffer

en gaan voor hun eigen voortplanting ook verloren, w^ant de wei-

nige eieren, die ik toen vond, zullen wel geen resultaat gehad kun-
nen hebben.

Zoo is deze vorm van symbiose voor deze Psychoda's fataal, ter-

wijl hij voor andere van wederzijdsch nut kan zijn. Bijzonder is in dit

geval het optreden van de haarkransen en de opeenvolging van de
feiten, die door hormonen in hun opvolging worden geregeld, die

door de mannelijke bloemen w^orden gevormd (zie de intreerede

van Prof. Van Herk op 18 Maart 1946 p. 10). Hoe zoo'n ingewik-

kelde samenhang ontstaan is, weten wij nog niet. Men krijgt den
indruk, dat het levende organisme in staat is datgene te maken, wat
ervoor nuttig is, maar dat is philosophie, in den geest van Lamarck
en Bergson, die den onderzoeker nog niet bevredigt. Dat neemt
niet w^eg, dat daarnaast een tw^eede bron van nieuwigheden moge-
lijk is door spontane wijzigingen in het erfelijkheidsmateriaal ; beide,

maar vooral de laatste, zijn onderhevig aan de natuurkeus van
Darwin.

Hier moge ik nog herinneren aan de mededeeling van Dr. Jacob-
son over de kolossale bloemkolf van Amorphophallus titanum Becc.

te Fort de Koek (Verg. 18 Febr. 1933 der Ned. Indische Ent. Ver.),

waar de bestuiving geschiedt door de Silphide (Col.), Diamesus
osculans Vig. Den volgenden dag kunnen zij er weer uit, maar J.

gelooft niet, dat zij andere bloemen nog bestuiven kunnen wegens
de zeldzaamheid daarvan.

Psychoda pusilla Tonnoir 1922 (Fig. I: 6) Vorden 12-VII-46,

Corporaal leg. Tonnoir heeft in zijn Monographie van dit genus
(Ann. Soc. Entom. de Belgique LXII, 1922) deze soort alleen van
Hammern (Ober-Österreich, Mik leg.).

13a. Heleidae.

Forcipomyia divaricata Winn. Vorden 7-VII-46, Corporaal leg.

13b. Tendipedidae.

Van de Tanytarsus-gvoep is tot mijn spijt een rij van soorten in de

Naamlijst van 1939 niet afgedrukt geworden, die had moeten staan

tusschen Micropsectra quinaria en {Xenotany tarsus) miriforceps op

p. 146 2e kolom. Zij waren in Suppl. 5 reeds vermeld, maar zij

worden nu alle vet gedrukt, omdat zij bij het totaal van de Naamlijst

moeten worden opgeteld. Het zijn :

Micropsectra recurvata Gtgb. heusdensis Gtgb.

subnitens Gtgb. var. holochloris Edw.
Tanytarsus (s. str. Ie groep) inaequalis Gtgb.

• arduennensis Gtgb. lestagei Gtgb.
• curticornis Kieff. (s. str. 2e groep)

ejuncidus Walk. excavatus Edw.
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—macrosandalum Kieff. pseudotenellulus Gtgb.
samboni Edw. tenellulus Gtgb.

Tanytarsus signatus v. d. W. tenuis Mg.
verralli Gtgb. (subgenus?)

Subgenus giltayi Gtgb.
inopertus Walk. var. silvaticus Edw.
laetipes Zett. = danicus (Cladotany tarsus)

V. d. W. atridorsum Kieff.

nigrofasciatus Gtgb. • mancus Walk.

Limnophyes hydrophilus Goetgeb. Deventer, in bloem van Aristo-

lochia clematitis, de Boer leg. VI- 1942.

25. Bombyliidae.

Thyridanthrax fenestratus Fall, gekweekt uit poppen van Am-
mophila adriaansei Wilcke, De Lev. Natuur L. 1947 p. 35.

28. Empididae.

Tachista connexa Mg. Geulhem 23 Juni 1946 Corporaal leg.

De verhandeling van H. Low over dit genus in Silezië is in onze
Bibliotheek als separaat uit Dl. 17 van Breslau 1863 ; ik begrijp

niet, waarom Lundbeck Dl. 14 hiervoor opgeeft.

29. Dolichopodidae.

Hercostomus {Gymnopternus) angustifrons Staeg. Beerse bij

Balsvoort, Boxtel. 31-VI-46 Piet leg. Inventaris. Contactcomm.
Beekonderzoek.

Dolichopus simplex Mg. was in de Naamlijst van 1939 vergeten.

30. Musidoridae.

In mijn Naamlijst van 1939 staat op p. 154 vermeld Musidora
(Lonchoptera) meijerei Collin. Dit is het ex., dat ik in mijn studie

over deze familie als een $ van furcata vermeld had. Deze $ $

schijnen in Engeland niet zoo zeldzaam te zijn als bij ons ; Collin
heeft er verscheidene van ; bij hen is de subcostaalader evenals bij

de ? ? slechts met zeer korte borsteltjes bezet, terwijl bij meijerei

de laatste borstel dicht voor het einde van deze ader veel langer

en steviger is. Collin heeft deze soort beschreven in The Ento-
mologist's Monthly Magazine, Vol. LXXIV. 1938 p. 63. Het bleek

hem toen tevens, dat impicta geen synonym van furcata is, maar
een goede soort, die den langen borstel aan het begin van deze
borstelrij heeft. Mijn $ van meijerei is van Winterswijk 17-VI-
1904 ; ik heb het in Suppl. 5 p. 204 vermeld ; de soort is ook in

Engeland zeldzaam, want Collin noemt slechts twee vindplaatsen.
De genitaliën van het $ van furcata worden door hem ook afge-
beeld.

31. Syrphidae.

Aderaberraties by Syrphiden : Kabos, Verg. 14 Juni 1944 p.

XXIX. T.v.E. 87.
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Penivun dubium Lundb. Baarn. Van Doesburg leg. Verg. 23 Febr.
'46. T.v.E. 89 '46 p. XXXI.

Orthoneura geniculata Mg. Piet. Ent. Ber. XI. No. 264—266 p. 262.

intermedia Lundb. Piet, Ent. Ber. No. 264—266 p. 262.

Chilosia barbata Lw. Geulhem V. Van Doesburg. T.v.E. 88 p. 353.

chrysocoma Mg. Laren (N.H.) Van Doesburg. Verg.
14 Juni 1944. T.v.E. 87, p. XXIV ; T.v.E. 88 p. 358. Epen
(L.). 25-V.

Neoascia geniculata Meig. Bussum. Van Doesburg leg. T.v.E. 88,

1945 (1947), p. 353.

Pyrophaena rosarum F. Twente in aantal ; $ $ allen aan Juncus-

stengels. Piet Verg. 3 Febr. 1946. T.v.E. 89 '46 p. XXIX.
Platychirus sticticus Meig. Geulhem. VI. Van Doesburg. T.v.E.

88, 1945 (1947), p. 354.

Xanthandrus comptus Harris met geheel zwart abdomen. Baarn.

Van Doesburg, Verg. 14 Juni 1944. p. XXIV.
Epistrophe annulata Zett. Baarn V. Van Doesburg. T.v.E. 88,

1945 (1947), p. 354.

lasiophthalma 'Lett. Baarn, 22-III-45. Van Doesburg. Verg.

23 Febr. '46. T.v.E. 89, p. XXX—XXXI.
punctulata Verr. Baarn, eind Maart en begin April 1945

vele ex. ook een melanistisch, geheel zwart ? van Does-

burg leg. Verg. 23 Febr. '46. T.v.E. 89 p. XXXI.
Van deze soort zag ik een 2 van Mechelen (L.

)
gevan-

gen 30-V-'46 door D. Piet ; het heeft de roodgele kleur

aan de onderzijde van het 3e sprietlid, maar wijkt door

grootendeels geel beharing van het schildje, en niet geheel

gelen buik van de beschrijving af en gelijkt daardoor op

lasiophthalma Zett.

guttata Fall. Amsterdam. VIII '44 Piet leg. Verg. 23 Febr.

'46. T.v.E. 89 p. XXVIII.
lineola Zett. Baarn, Leuvenum, Van Doesburg. T.v.E. 88 p,

354.

Leucozona lucorum L. Epen. V. Van Doesburg. T.v.E. 88 p. 354.

Lasiopticus pyrastri L. var. unico lor Curt. VoUenhove 13 ex. op één

dag 29 Juli. Van Doesburg. Ent. Ber. XI. Nr. 264—266
1945 p. 288.

Scaeva F. Deze genusnaam wil R. C. Shannon volgens Kabos.

T.v.E. 85 p. XXXIII weer ingevoerd zien voor Catabomba py-
rastri L., die er het genotype van is, maar volgens Verrall, Brit.

Flies VIII p. 340 is de naam Scaeva reeds door Wiedemann als sy-

nonym van Syrphus F. bij Meigen aangeduid, en zulke namen
mogen volgens de nomenclatuurregels niet meer gebruikt worden* )

.

Didea intermedia L. Baarn 5-VI. Van Doesburg leg. Verg. 14 Juni

1944 p. XXIV.
Syrphus albostriatus Fall, melanistische var. Van Doesburg. Verg.

14 Juni '44 p. XXIV.
annulipes Zett. Baarn VII. Van Doesburg. T.v.E. 88 p. 354.

*) Noot bij het persklaar maken. ^ M.i. is deze interpretatie van de nomen-

clatuur-regels onjuist ; deze regel geldt voor homonymen. Kr.
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arcuatus Fall. Baarn. Eindhoven, Epen, Van Doesburg.

T.v.E. 88 p. 354.

Volucella inflata F. Eperheide. VI. Van Doesburg. T.v.E. 88 p. 355.

zonaria Poda. Baarn. Van Doesburg. Verg. 23 Febr. '46.

T.v.E. 89 '46 p. XXXII.
Eristalomyia anthophonna Fall. Ill en IV, Vili en IX bij Leeu-

warden, 29-IV '43 te Wolvega, van Minnen leg.

Eristalis vitripennis Strobl Baarn V, van Doesburg. T.v.E. 88

p. 355.

Penthesilea asilica Fall, te Rijs (Gaasterland) 25-V-42, van Minnen
leg. Epen. V, VI, Van Doesburg. T.v.E. 88 p. 356.

fioccosa Meig. Epen VI, Van Doesburg. T.v.E. 88 p. 356.

Pocota apiformis Schrank Soestdijk IX. Van Doesburg. T.v.E.

88, p. 356. Kabos, Bussum ibid.

Cerioides conopoides L. Epen V, Baarn VIII, Van Doesburg. T.v.E.

88. pp. 356.

Chrysotoxum arcuatum L. Ootmarsum, Piet leg. Verg. 23 Febr.
'46. T.v.E. 89 p. XXVIII.

Tubifera hybrida Löw, Van Doesburg. Ent. Ber. XI. Nr. 264

—

266. 1945 p. 288.

Myiolepta luteola Gmelin Baarn, 29-VI-44. 1 $ van Doesburg
leg. Ent. Ber. XI. Nr. 264—266. 1945. p. 287.

Zelima abiens Meig. Baarn. 15-VI'-45. 1 S van Doesburg leg.

Verg. 23 Febr. '46. T.v.E. 89 p. XXXII. Baarn. VII. Van
Doesburg T.v.E. 88 p. 357.

lenta Mg. Van Doesburg, leg. Verg. 14 Juni '44. T.v.E.
89 p. XXIV.
tarda Meig. Baarn. VII. Heemstede VII, Van Doesburg.
T.v.E. 88. p. 356.

Eumerus flavitarsis Zett. Baarn. 18-VI-45. Van Doesburg. Verg.
23 Febr. '46. T.v.E. 89 p. XXXÎ. VII, VIII. Van Does-
burg. T.v.E. 88 p. 357.

41. Psilidae.

Chyliza pittata Mg. Van deze soort ontving ik jaren geleden

eenige larven van den heer P. Vermeulen, die hij gevonden had
in stengels van Orchideeën. Deze larven zijn beschreven door Mevr.
Bodine de Vos-de Wilde in haar proefschrift van 27 November
1935 op p. 88. In zijn proefschrift van 2 Juli 1947 "Studies on
Dactylorchis" poneert de heer Vermeulen stelling XIII : ,,Van

Chyliza vittata Mg. als Orchideeënparasiet bestaat een voorjaars-

en een zomergeneratie". Dit is blijkbaar zijn bevinding en dus
meer dan een stelling.

Megachetum atriseta Mg. Larve leeft in Orobanche. Kabos Verg.
4 Maart '44, p. XVI.

Chamaepsila nigricornis Mg. Schade aan jonge slaplantjes en

Chrysanthen, de Wilde. Verg. 23 Febr. '46. T.v.E. 89 '46 p. XXX.

45. Ulidiidae.

Chrysomyza demandata F. Baarn. IX '43. Van Doesburg leg.

Kabos Verg. 14 Juni 1944. T.v.E. 87 p. XXIX.
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49. Trypetidae.

Rhagoletis meigeni Lw. Van deze soort vond Dr. W. J. Maan
einde Juni 1947 een aantal exx. op een Hortensia in zijn tuin te

Amstelveen, op de naburige planten veel minder. Iets later waren
zij ook door de voordeur in huis gedrongen ; in de hall zaten wel
ruim 100 exx. Deze soort leeft als larve in de bessen van Berberis

vulgaris ; ik heb ze slechts zelden gevangen.

56d. Ephydridae.

HydrelUa griseola Fall. Puparium (Fig. 1:8) onder de epidermis

van preiblad. Heemskerk. 29-VI-46. Dr. Maan leg. Deze gewoon-
lijk in Gramineeën levende soort gaat bij uitzondering in andere

Mono- en Dicotylen ; zij is uit Allium nog niet vermeld.

Het is een smal lichtgeel puparium van 3,25 mmlengte ; voor-

stigmen zijn niet aanwezig ; de achterstigmen zitten vlak naast el-

kaar als smal driehoekige komische uitsteeksels, die wel de 3 knop-
pen dragen aan het achtereinde. Een kronkelige mijngang van de
larve was in het preiblad aanwezig.

Dr. Maan vond nog een 2e dergelijk popje lager tegen de plant

bij de aarde ; dit is 2,44 mm. lang ; het bleek mij een andere soort

(Fig. I: 9- —13); is ook lichtgeel; heeft voorstigmen met 3 (?)

kleine knoppen ; de achterstigmen zitten op korten afstand van el-

kaar en hebben elk op het iets uitstekende ronde achtervlak 3 knop-
pen ; aan voor- en achtereinde zijn talrijke dicht opeenstaande on-

regelmatige dwarsribbels, hier en daar met elkaar verbonden. Ik

bewaarde het, maar jammer genoeg kwam er den 15en Juli een
parasitisch wespje uit, zoodat ik de soort van het vliegje niet kan
aangeven ; het leek mij ook een Ephydride. Er is een Cladoneurum
bekend, die in Beta mineert, maar overigens geene in cultuurplan-

ten, zoover ik weet, behalve de reeds genoemde HydrelUa griseola.

Maar dit larfje behoeft niet in planten geleefd te hebben.

58g. Drosophilidae.

Scaptomyza apicalis Hardy = Scaptomyzella flava Fall. Fig. I: 14.

Amsterdam, aan de Boerenwetering, begin November 1945 larven

in bladschijf en bladsteel van zeer jonge bloemkoolplantjes en daar-

door schadelijk. 8 November hadden de meeste de planten reeds

verlaten en was er nog slechts één te vinden, die bij kamertempe-

ratuur 12 December uitkwam. Dr. Maan leg.

Het is een ? donkerder dan de type, het 3e sprietlid is zwart,

het achterhoofd in de bovenhelft, ook thorax van boven en achterlijf

donker, de thorax van boven witachtig bestoven met 3 donker-

bruine langsstrepen, maar kop, ook de voorhoofdsdriehoek en de

tasters, ook de pooten geel, klopt dus niet met griseola Zett. De
blaadjes waren 4—5 mmlang en 2 mmbreed, een paar, die ik van

Dr. Maan ontving, bevatten talrijke larfjes, de mijnen beantwoor-

den aan Hendels beschrijving ; de van de hoofdnerf uitgaande

breede gangen waren meest saamgevloeid ; zij bevatten aan hun uit-

einde meest één larfje, dat daar ook het sponsparenchyn had opge-

geten, zoodat daar een doorschijnend vlekje ontstond.
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In Suppl. VII, p. 15 heb ik Hennig verweten, dat hij steeds Scap"
tomyzetta schrijft, maar sedert heb ik gezien, dat Hendel in zijn

opstel : über die minierenden europäischen Scaptomyza- Arten und
Ihre Biologie, Zool. Anz. LXXVI 1928 p. 290 boven zijn diagnose

ook zoo schrijft ; dit is echter klaarblijkelijk een schrijf- of drukfout,

want verder heeft hij steeds Scaptomyzella, evenals ook Duda in

,, Lindner" 1934. Hering heeft in zijn Minenwerk Scaptomyzella

[lava Mg., maar deze naam is van Fallcn, zie ook Hendel I.e.

59. Agromyzidae.
Dizygomyza crrans Mg. Van deze soort was nog een rest in de

coll. Van der Wulp aanwezig, dat later in mijne collectie kwam
met het etiket Hobrink 2/8 v. E. Dit is het ex., dat in de Naamlijst

van 1898 p. 139 van Empe vermeld wordt, waar dit buitenverblijf

van den heer A. J. van Eyndhoven gelegen was. Ik heb dit ex. nu
met Hendel's beschrijving in Lindner vergeleken en bevonden,
dat het werkelijk deze soort is ; de vleugel klopt geheel ook door de
vrijblijvende subcosta en den spitsen bovenhoek van de schijfcel.

De boom, waarin zij de mergstralen maakt, is nog niet bekend.

Phytomyza {Napomyza) nigriceps v. d. W. is vergeten in de
Naamlijst van 1939.

Phytomyza tenella Mg. Deze soort moet vervallen, zie T.v.E. 86,

p. 74 ; de vroeger als tenella beschouwde soort is asteris Hendel.
Zie T.v.E. 81 p. 103. Ie kolom.

Phytomyza {Napomyza) lateralis Fall. Door den heer G. VAN
RossEM ontving ik einde Maart 3 vliegen van deze soort van den
Plantenziektenkundigen Dienst, die begin Maart 1947 versche-

nen waren uit witlof van Dedemsvaart, w^aar zij schadelijk waren
aan geëtioleerde bladeren in de kuil. Van deze soort is evenals van

i
d

/

Fig. II. Larve van onbekende familie in witlof. 1 larve. 2 mondskelet van ter

zijde. 3 id. van boven. 4 wratjesband achter zintuiggroep. 5 voorstigma. 6 achter-

einde. 7 vermoedelijke mijngang.
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Ophiomyia pinguis ook door mij deze levenswijze reeds bekend
gemaakt. (T.v.E. 1925 p. 249 en 1926 p. 232).

Volgens Van Rossem toonden deze bladeren korte mijntjes, zoo-

als in fig. II aangegeven en op mijn verzoek zond hij mij begin April

de eenige nog gevonden larve, maar die bleek mij een geheel

andere te zijn, zelfs geen Agromyzide.

De beschrijving moge hier volgen (zie ook Fig. II) :

Larve vuilwit, ca. 4 mmlang, vrij dik, mondhaken gescheiden en

even groot, behalve de eindtand, een eind daarachter met een vrij

lang stomp uitsteeksel, bovenste verticaalplaten vrij smal, onder-

rand zwart, verder wat lichter, onderste platen, die verbonden
zijn, zijn even lang en aan de zijranden zwart, in het midden licht ;

onderaan den pharynx zijn de pharyngeaallijstjes aanwezig. Onder
de zintuiggroep liggen een aantal wratjesrijen, elk met afgeronden
rand en in het midden met een donker vlekje, verder zijn er vrij

breede wratjesgordels met veel dicht in groepen staande wratjes

van denzelfden vorm, maar alle kleurloos, mçer naar achteren ko-

men er meer spitse wratjes en in de achterhelft van de larve wor-
den de gordels onduidelijker. Het achtereinde toont van boven 4

lange papillendragers en meer naar beneden ter w^eerszijden nog een
kleiner ; onderaan ligt de anus tusschen twee lobben. De voor-

stigmen zijn schubvormig, niet breed, met ca. 7 of iets meer knoppen,
die vrij lang gesteeld zijn. Achterstigmen met 3 knoppen.

Door den heer Van Rossem werd ik er op attent gemaakt, dat er

nog een 3e Dipteron in de geëtioleerde bladeren van witlof zou
leven, nl. Phytomyza continua Hend. ; de mededeeling van Van
DEN Bruel in de Buil. et Ann. de la Soc. Ent. de Belgique LXXVI
(1936) 445 was hij zoo goed mij toe te zenden. Hieruit blijkt, dat

deze exx. door de beeren Deshusses uit witlof gekweekt, door

Villeneuve als Ph. [Napomyza) lateralis Fall, en zulke door

Hering als Ph. continua Hendel gedetermineerd waren ; lateralis

zonder tp (achterdwarsader) gelijkt zeer veel op continua. In het

Belgische artikel wordt ook vermeld, dat ik (Suppl. 6, Nederl. Dipt.

p. 131) bij lateralis zulke exx. opnoem ; deze had ik echter niet uit

witlof gekweekt ; er wordt nu verondersteld, dat dit continua s

kunnen geweest zijn. Die exx., die ik in het 6e Suppl. p. 131 als

Ph. {Nap.) lateralis Fall, heb aangegeven, heb ik nogmaals kunnen
onderzoeken en bevonden, dat dit niet juist was : het zijn alle echte

Phytomyza s uit de nabijheid van affinis en atricornis, maar zonder

verband met continua, die ik uit Holland nog niet ken. Bij al deze

exemplaren is de afstand rl+2 —r3 + 4, hoogstens 3 X , meest

21/^ X r 5 —m, terwijl deze continua meer dan 4 X zoo groot

zou zijn.

Het puparium van continua werd door mij in Nachtr. 2 p. 281

voor een door den heer Deshusses in de wortels van Cichorium En-
divia te Genève gevonden ex. beschreven en is duidelijk van Nap.
lateralis verschillend. In zijn Mijnenwerk noemt Hering deze soort

slechts bij Cichorium voor geëtioleerde bladeren en zegt, dat con-

tinua anders alleen in den wortelstok van Composieten leeft.
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61. Chloropidae.

Lipara similis Schiner. —Prof. DocTERS van Leeuwen heeft de
gal van deze soort kenmerkend beschreven op de verg. van 14 Febr.

1937 in T.v.E. 80 p. XLIX. Nu de vliegen nog !

Thaumatomyia trifasciata Zett. Larven in wortels van witlof-

planten
(

geëtioleerde Cichorium Intybus) in de omgeving van
Barendrecht omstreeks 27 Augustus 1946 ; imagines verschenen
28 Aug. en 6 Sept. '46. Plantenz. dienst. De twee imagines vormen
de twee uitersten, wat de kleur betreft; de Ie is zeer licht, de
zwarte strepen op de thorax goed gescheiden, abdomen geheel geel,

slechts vooraan met 2 kleine zwarte vlekjes, dus van de kleur van
Chlorops hypostigma Mg. ; de 2e heeft deze strepen door fijne

lijnen gescheiden en een geheel zwart abdomen. Deze soort is blijk-

baar ook zeer variabel ; de haartjes op den voorhoof dsdrieh oek zijn

zeer fijn en slecht met microscoop en bovenbelichting te zien. Duda
heeft in Lindner Chlorops hypostigma Schiner als synonym van
Thaum. notata Mg., waarschijnlijk omdat Schiner een afgeplat

schildje voor zijne soort aangeeft ; bij de echte Chi. hypostigma
heeft Duda hetzelfde citaat zonder verder commentaar ; er zullen

dus ook van notata exx. met de kleur van hypostigma voor moeten
komen, ofschoon dit door Duda niet vermeld wordt.

Thaumatomyia notata Mg. Naarden, plaag in huis, 21-III-47 ; de
donkere vorm van deze in groote zwermen voorkomende soort.

63. Anthomyidae.

MoreUia podagrica Low, Kabos Verg. 4 Maart '44. T.v.E. 87, p
XVL

Dialyta halterata Stein, Kabos Verg, 4 Maart '44. T.v.E. 87, p
XVL

Fannia ornata Mg., Kabos Verg. 4 Maart '44. T.v.E. 87, p. XVI
Hebecnema affinis Malloch, Kabos Verg. 4 Maart '44. T.v.E. 87

p. XVL
Azelia zetterstedti non Wied., Kabos Verg. 4 Maart '44. T.v.E. 87

p. XVL
Limnophora (Pseudolimnophora) nigripes R.D., Kabos Verg

4 Maart '44. T.v.E. 87, p. XVL
Chortophila (Crinura) angustifrons Mg., Kabos Verg. 4 Maart '44

T.v.E. 87, p. XVL
Coenosia tigrina Fabr. —Van deze soort ontving ik onlangs van

Dr. W. J. Maan eenige exx. van welke hij waargenomen had, dat

zij de uienvlieg Chortophila antiqua Mg. aanvielen ; ze doorstaken

ze tusschen kop en thorax en zogen de slachtoffers uit. Van deze

Coenosia zegt O. Karl in zijn werk over Muscidae in : Die Tier-

welt Deutschlands 1928 p. 211 : ,,Ein arger Räuber der eifrig auf

kleine Insekten Jagd macht". Dat deze vlieg ook andere van de
grootte van Ch. antiqua Mg. (7 mm), aanvalt, was mij niet be-

kend ; zij is zelf maar 6 mmlang.

In het feestnummer T.v.E. 89 1945 (verschenen 1947) vind ik

in de literatuurlijst stukken van B. M. Hobby over de prooien van
verschillende Dipteren, o.a. van Coenosia tigrina F. in J. ent. Soc.
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Pegomyia bicolor Wied. —Mijnen in Begonia, Nijmegen, imag.

begin Sept. Wegman leg. Ontvangen van Plantenz. Dienst Sept.
'46. Dezelfde soort staat voor dit genus ook in Hering's mijnenboek.

64. Tachinidae.

Lucilia bufonivora Moniez. —Bladerend in oude vergaderings-

verslagen vond ik een mededeeling van den heer Schuyt, 17 Febr.

1918 p. XXIX, die te Wamel op 17 Juni 1917 een pad aantrof, die

door vliegenlarven op gruwzame wijze was mismaakt ; dit moeten
wel larven van bufonivora geweest zijn. Er zijn twee onzekere na-
men van Meigen, volgens Lundbeck is splendida Mg. zeker een sy-

nonym van silvarum Mg. ; de exx. van illustris Mg. in de Naamlijst

van 1898 zijn meest ook silvarum ; voor deze in en op padden le-

vende soort is de naam van Moniez zekerder.

Anthracomyia melanoptera Fall. Beerse bij Balsvoort Boxtel,

l-VI-46 Piet leg.

Ceromasia of Lydella. —Omtrent dit in het 7e Supplement ver-

melde ex. deelde Dr. D. Mac Gillavry mij mede, dat het aanspiet-

sen ook door den wind kan gebeurd zijn. Hij nam dit zelf dikwijls

waar en vermeldde het in het verslag van de excursie naar Ter-
schelling in 1912 in de Lev. Natuur, en in de Engelsche literatuur

wordt dit windeffect ook veel vermeld. De Lanius zou dus van dit

kwaadaardige geval vrijgesproken worden.
Weberia pseudofunesta Vili. —Op 20 Augustus 1947 vond mijne

vrouw binnen op het keukenraam onzer woning een kleine Tachine,
die ik volgens Stein, 1924, als funesta Mg. determineerde, welke nu
volgens Villeneuve pseudofunesta moet heeten. Het is een ? van
4 mmlengte, geheel zwart, het voorhoofd mat, de oogen naakt, de
sprieten aan de basis iets verbreed, verder kort pubescent, de schou-
ders niet merkbaar lichter, de thorax ook mat, het achterlijf met meer
glans, zonder macrochaeten, met lange legbuis, de vleugels bijna

geheel zwart, aan den achterrand iets lichter, aan de basis, boven
de witte squamulae ongekleurd, op elkaar op het achterlijf liggen-

de, de spitscel aan den vleugelrand gesloten, de boog niet hoekig, de
vleugels iets korter dan het achterlijf. Daar ik de literatuur omtrent

deze moeilijke groep niet heb kunnen nazien en het dier door een
ongelukje bij het prepareeren niet geheel gaaf is, waardoor ik dus
niet geheel zeker ben, geef ik deze kenmerken op.

66. Nycteribiidae.

Pedicellidia dufouri Westwood. —Hiervan zond de heer P. J.

Bels mij begin Augustus een aantal exx. uit den St. Pietersberg

(Nederl. gedeelte); diverse volwassene had hij afgehaald van Myo-
tis myotis en verscheidene pupariën van het plafond van de kraam-
kamer op 7 Juli '46, waarvan op 27 Juli ca. 7 bij hem thuis waren
uitgekomen ; een verscheen nog bij mij op 3 Augustus. De $ 9

zijn nog al variabel ; van de in het midden afgebroken rij van bor-

steltjes op segment II teekent Falcoz elke helft met 4 borstels, maar
het zijn er soms minder, soms veel meer, tot 14 dicht bij den zij-

rand. Kolenati spreekt bij P. leachi Kol., die als synonym wordt
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beschouwd, van een ,,10-zähniges Ctenidium". Bij een $ zag ik het
„Hornplättchen" van het 3e tergiet, omgeven door een helder rin-

getje, alsof er niets uitstulpbaars in zat evenals de „Haftscheibe" bij

het $ . ScHiNER vermeldt niet, dat deze alleen bij het $ voorkomt.
Dit $ heeft 5—3 borstels aan tergiet II.
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